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CONSILIUL LOCAL

H  O  T A R A R E  A
Nr.53 din 16.05 .2011

Aprobarea repardrii Monumentului Eroilor din Pianu de Jos

Consiliul Local al comunei Pianu, judeful Alba intrunit in gedinla ordinard din

I 6.05.201 I . LuAnd in dezbatere :
-expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre privind aprobarea repardrii Monumentului Eroilor

din Pianu de Jos ;
-raportul de specialitate nr.2224 112.05.2011 intocmit de viceprimar Alion Dumitru.
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Avdnd in vedere prevederile art.19 din OUG nr.3412006, ale HG nr.92512006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

achizilie publicd din OUG nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizi[ie publicd, a

contractelor de concesiune lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii , coroborate

cu prevederile art.36(6)litera a) punct l0 din Legea nr.2l5l200l privind administralia publicd

locald, republicatS.
in temeiul art.45 aliniat 2litera c) si art.llS aliniat I litera b) din Legea

nr.2l5l200l privind administralia publicd locald, republicat[.
Consiliului Local al comunei Pianu adoptd ptezenta:

HOTARARE

Articolul 1: Se aprobd complectarea listei achiziliilor publice pe anul
Aprobarea repardrii Monumentului Eroilor din Pianu de Jos ".
Articolul 2: Se aprobd efecuarea lucrdrilor de repara{ie a Monumentului

2011, cu lucrarea i ,)

Eroilor din Pianu de

Jos .
Articolul 3 : Avdnd in vedere termenul scurt necesar pentru realizarea investiliei qi incadrarea in

prevederile art.l9 din OUG nr.3412006, procedura achiziliei publice va fi incredinlare direct6.

Articolul 4 : Se aprobd componenla comisiei de receptie, astfel :
1. Maier Vasile - responsabil achizilii publice comuna Pianu ;
2. Cujerean Gheorghe - consilier local al comunei Pianu;
3. Muntiu Ioan - consilier local al comunei Pianu.

Articolul 5: De ducerea la indeplinire a hot[rdrii rdspund ec. CIru! Mihai gi viceprimar Alion Dumitru.

Contrase mneazd, pentru le gal itate :
SECRETARUL COMUNEI PIANU,

Jr.Camelia Cristina Catargiu
I
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